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Strategipaket och annan samordnad vägledning

Mälarlänsutbildningen 2019Mälarlänsutbildningen 2019
klas.kohler@lansstyrelsen.se

Vad håller vi på med?

mailto:klas.kohler@lansstyrelsen.se
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Samordnad tillsynsvägledning

Miniminivå

Följs upp 2020:
- Har vi lyckats?
- Vad säger målgruppen?
- Syns någon effekt?
- Hur fortsätter vi?
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Strategipaketet
Varför ett strategipaket?
Kommunerna har tillsyn över många prioriterade förorenade områdena och är superviktiga i 
arbetet med att blir klar till 2050
MEN många kommuner har svårt att få till egeninitierad tillsyn.

Varför det?
Brist på resurser och/eller vetskap om sitt uppdrag?

Hur kan vi hjälpa till med det?
• Tydliggöra uppdraget och informera om motiv till strategiskt arbete
• Erbjuda vägledning om både tänk och verktyg

Några saker att tänka på:
• Uppdraget är obligatoriskt – paketet är ett erbjudande
• Använd hela - eller bara de delar ni behöver
• Ta er fram stegvis – och få med så många andra i kommunen som möjligt
• Bättre en början än kvar på samma ställe – ni hinner längre i nästa cykel
• Ert eget arbete – fast vi fortsätter coacha och stödja er om ni vill
• Ni är taggade redan – och de som bestämmer måste fatta galoppen
• Känner ni er för små – jobba tillsammans

Strategipaketet

Några erfarenheter hittills:
- Viktigt med bra motiv för att arbeta strategiskt
- Politiker är en viktig målgrupp
- Det är skönt att veta hur stort ens uppdrag är
- Resursfinansiering kan ske via tillsynsavgift
- Strategipaketet behöver matchas med konkreta handläggarstöd och vägledning

Bra att veta om vad som händer:
- Sker samtidigt och med samma underlag
- Nästan alla län har informerat om paketet
- Hälften har satt igång med hembesök
- Det planeras för workshops och tas fram underlag via GIS eller enkät
- Det samarbetas kors och tvärs 
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Några exempel och något nytt

GRUF

TVL-cykel

Ni som redan arbetar strategiskt då?


